
17. TEROTECH-VZDRŽEVANJE

18. ENERGETIKA

STROKOVNI SEJEMSKI DVOJČEK

CELJSKI SEJEM, 12.-15. APRIL 2016

Spoštovana gospa županja, spoštovani gospod župan,

v začetku marca smo vam poslali napoved dogodka, kjer se bomo skupaj dotaknili aktualne teme energetskega 
pogodbeništva in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti. Organizatorji verjamemo, da smo uspeli pripraviti aktualne 
vsebine s kompetentnimi strokovnjaki, ki bodo znali odgovoriti na vaša vprašanja, zato vas vabimo, da se tudi vi aktivno 
vključite v razpravo.

Program:
9.00-10.00 Izbor projektov energetskega pogodbeništva in poslovnih modelov, Kssena

11.00-12.15 Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, Ministrstvo za infrastrukturo
 Gradivo Projektne pisarne MZI za energetsko prenovo stavb, je dostopno na tej povezavi:    
 ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP 2014-2020

12.15-13.30 Energetska sanacija javnih stavb, okrogla miza z razpravo, moderator: Energetika.NET

 Sodelujejo:

 mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo

 Bojan Šrot, Mestna občina Celje

 dr. Ivan Žagar, Skupnost občin Slovenije

 Hinko Šolinc, Eko sklad

 Robert Ostrelič, Petrol d.d.             

 Boštjan Kranjc, Kssena

 Jana Habjan Piletič, JHP projektne rešitve d.o.o. 

 Tomaž Grm, Butan plin d.d.

13.30-17.00 Načrtovanje specifičnih poslovnih modelov, Postopki javnih razpisov in oddajanja naročil,   
 Meritve in preverjanje prihrankov energije, Kssena

Vabimo vas, da se nam pred tem pridružite tudi na uradnem odprtju najpomembnejših sejmov energetike in industrijskega 
vzdrževanja v širši regiji, na katerih se bo letos predstavilo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Otvoritvena 
slovesnost bo ob 10. uri v sejemski dvorani L. Sejma bo uradno odprl minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. 

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do četrtka, 7. aprila 2016, ga. Manji del Negro  (T: +386 3 54 33 206, 
E: manja.delnegro@ce-sejem.si), da vam bomo lahko pravočasno poslali vstopnico in rezervirali parkirno mesto. 
Posamezni občini lahko zagotovimo do 3 brezplačne vstopnice za sejem in posvet ter 1 parkirno mesto.

Prijazen pozdrav do snidenja na celjskem sejmišču.

VABILO

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

Torek, 12. april 2016, od 9. do 17. ure, Mala kongresna dvorana, Celjski sejem

Organizatorji: Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje, Skupnost občin Slovenije, 
Razvojna agencija Savinjske regije, Energetika.NET 

Organizacijski odbor
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Pokrovitelj dogodka: 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/03/predstavitev_projektne-pisarne-mzi-za-energetsko-prenovo-stavb.pdf

